
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
 

Ford Protect 4 roky / 200 000 km

(podle toho, co nastane dříve)

VÝHODNÉ FINANCOVÁNÍ
 

Využijte Ford Credit úvěr s výhodným úrokem

nebo operativní leasing Ford Lease

I  Zobrazený vůz představuje ilustrační vyobrazení a může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

 

NOVÝ RANGER RAPTOR
CENÍK



CENÍK

RANGER RAPTOR - PROVEDENÍ KAROSERIE DOUBLE CAB
Cena bez DPH

(Cena s DPH)

Motor Palivo Výkon Převodovka Cena

2.0 EcoBlue Bi-Turbo e-4WD Nafta 210 k (154 kW) 10st. automatická
1 518 000
(1 836 780)

3.0 EcoBoost V6 Twin-Turbo e-4WD Benzin 292 k (215 kW) 10st. automatická
1 593 000
(1 927 530)

Vůz kategorie N1. Verze s připojitelným pohonem všech kol e-4WD. Doporučené ceny jsou v Kč a platí od 28. 3. 2023. Provedení 2.0 EcoBlue Bi-Turbo bude dostupné pro vozy vyráběné od 
dubna 2023. Datum vydání 28. 3. 2022.

OPERATIVNÍ LEASING FORD LEASE

Značkové financování Ford nejen pro podnikatele, ale i soukromé osoby 

Užívejte si bezstarostné jízdy v novém Fordu a péči o vůz svěřte odborníkům. S operativním leasingem Ford Lease vyřešíte financování vašeho vozu bez nutnosti 

koupě, i bez počáteční zálohy.

VÝHODY 

OPERATIVNÍHO 

LEASINGU

· Daňově odečitatelná měsíční fixní splátka 

· Nulové riziko zůstatkové hodnoty 

· Možnost pravidelné obměny vozu za novější model

FIXNÍ MĚSÍČNÍ SPLÁTKA 

OPERATIVNÍHO LEASINGU 

OBSAHUJE:

· Finanční splátku, havarijní pojištění 

· Pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

provozem vozidla 

· Silniční daň, poplatky za rádio 

· On-line reporting Fleet Monitor

FIXNÍ MĚSÍČNÍ SPLÁTKA 

FULL-SERVICE LEASINGU 

OBSAHUJE NAVÍC:

· Servis u autorizovaných servisů Ford 

· Asistenční služby 

· Pneumatiky, výměna a úschova



POKROČILÉ JÍZDNÍ VLASTNOSTI

MOTOR 3.0 ECOBOOST V6 S AKTIVNÍM VÝFUKEM
Nový motor 3.0 EcoBoost V6 Twin-Turbo s dvojitým přeplňováním 

turbodmychadlem nabízí výkon až 292 k. Nový motor Raptor ve 

spojení s 10stupňovou automatickou převodovkou nabízí funkce 

boost by gear, kdy každý rychlostní stupeň je naprogramovaný s 

vlastním profilem zesílení. Nový pohonný mechanismus řidiči nabízí 

obrovský výkon a točivý moment spolu s jistotou při řízení. Navíc 

obsahuje špičkové technologie včetně anti-lag systému

(při Baja režimu) a aktivního výfuku, jehož zvuk můžete ovládat na 

základě zvoleného režimu – Tichý, Normální, Sport nebo Baja.

POHON E-4WD A UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU
Ranger Raptor využívá vyspělý pohon všech kol e-4WD pro jízdu na 

silnici i v terénu. Disponuje zcela novou elektronicky řízenou 

rozdělovací převodovkou. Spojka převodovky je využívána k přenosu 

točivého momentu v režimech 4WD 4A (AUTO), 4H a 4L. Při volbě

4A (výchozí) systém plynule mění točivý moment předních kol (od 

zadních kol k předním) pro dosažení optimální trakce na silnici. Při 

volbě 4H nebo 4L systém elektronicky řídí trakci předních a zadních 

kol pro použití v terénu. Pro zvýšení terénních schopností je možné 

elektronicky ovládat mechanickou uzávěrku diferenciálu přední (pro 

3.0 EcoBoost V6) a zadní nápravy.

VOLITELNÉ JÍZDNÍ REŽIMY
Nová generace modelu Ranger Raptor byla navržena tak, aby byla 

připravena na cokoliv. Díky jízdním režimům pro jízdu na silnici i v 

terénu dokáže adekvátně reagovat na jakoukoli situaci a dosahovat 

nejlepšího výkonu. K těmto jízdním režimům patří „on-road“: 

Normální, Sportovní a režim Kluzký povrch nebo „off-road“: 

Písek, Bahno/Vyjeté koleje a unikátní režim Baja. 

Při volbě každého z jízdních režimů dochází ke kompletnímu 

přenastavení chování vozu. Upraveny jsou stovky parametrů, nicméně 

mezi ty základní patří: kalibrace motoru, převodovky a ABS, nastavení 

kontroly trakce, odpružení, citlivosti řízení, pedálů, brzd a změna 

grafiky přístrojového štítu. 

TLUMIČE FOX LIVE VALVE
Ranger Raptor nové generace nabízí výrazně vylepšený podvozek, 

který je vybaven tlumiči FOX®. Ve spojení s motorem 3.0 EcoBoost 

V6 využívá aktivní tlumiče s technologií elektronického řízení

FOX® Live Valve Shocks. Tlumení nabízí řidiči rozšíření terénních 

schopností. Řidiči si ale především užijí skoky při vysokorychlostní jízdě 

terénem. Když snímače polohy kola zaznamenají plný odraz, Live 

Valve zareaguje tak, že ztuhne, aby absorboval skokovou energii. 

Vytvoření zónového tlumení (7 zón) umožňuje zpomalit až na konci 

rychlosti tlumení – řídí energii na samé hranici dráhy odpružení. 

Obrázky představují ilustrační vyobrazení vozu.



INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE

SYNC 4A  A PŘÍSTROJOVÝ ŠTÍT
Ranger Raptor je vybaven infotainmentem SYNC 4A s funkcí 

Premium Connectivity, který vám umožní intuitivní spojení se 

světem prostřednictvím velkolepé 12" dotykové obrazovky. Navíc 

je vybaven 12,8" konfigurovatelným přístrojovým štítem, který 

zobrazí velké množství užitečných informací nejen v terénu. 

Grafika přístrojového štítu se mění v závislosti na zvoleném 

jízdním režimu. 

360° SEKTOROVÉ OSVĚTLENÍ OKOLO VOZU
Nová generace vozů Ranger disponuje 4zónovým osvětlením 

okolo vozu, které se hodí, když potřebujete pracovat v šeru až do 

noci, kempujete nebo potřebuje vyměnit pneumatiku. Pro 

osvětlení okolí vozu se využívá hlavních světlometů, světel 

vnějších zpětných zrcátek a zadních světel. Sektorové osvětlení 

lze aktivovat na displeji SYNC 4A nebo vzdáleně pomocí aplikace 

FordPass. 

PRÉMIOVÝ INTERIÉR
Interiér nové generace vozů Ranger Raptor byl navržen v duchu 

DNA Ford Performance. Působivá jsou především nová sportovní 

sedadla čalouněná kůží, vinylem a velurem v kombinaci 

s oranžovou Code. Přední sedadla jsou vyhřívaná a elektricky 

nastavitelná v 10 směrech. Použití prémiových materiálů spolu s 

barveným sladěním podtrhují luxus Rangeru Raptor. Využívá se 

mnoho měkkých materiálů, které jsou navrženy pro maximální 

odolnost a pohodlí. Tak, aby každá vaše jízda s novým Rangerem 

Raptor byla komfortní, prémiová a dobrodružná. 

NADSTANDARDNÍ VÝBAVA
Nová generace vozů Ranger Raptor obsahuje velké množství 

inovativních technologií, které dělají řízení snazší. K těmto 

technologiím patří systémy jako je například 360stupňová 

parkovací kamera a přední a zadní parkovací senzory s funkcí 

brzdění při couvání pro snazší parkování. K dalším systémům, 

které podporují řidiče, patří například adaptivní tempomat s 

funkcí Stop&Go, Pre-Collision Assist nebo systém udržování v 

jízdním pruhu a hlídání mrtvého úhlu BLIS (rozšíření pro přívěs). 

Řidiči také jistě ocení podložku pro bezdrátové nabíjení mobilních 

telefonů. 

Obrázky představují ilustrační vyobrazení vozu.



PŘEHLED STANDARDNÍ VÝBAVY

Vnější prvky výbavy

· 17" kola z lehkých slitin, pneumatiky 285/70 
R17 All-terrain, 17" hliníkové rezervní kolo 

· Unikátní maska chladiče, lemy blatníků, 
přední a zadní nárazník v černé barvě

· Lakovaná vnější zpětná zrcátka a kliky dveří 
v barvě karoserie 

· Přední dynamické LED Matrix světlomety, 
LED denní svícení a zadní LED světlomety 

· Přední LED mlhové světlomety 
· Boční nástupní schůdky do vozu
· Sektorové osvětlení 360 okolo vozu

· Zadní tmavě tónovaná skla Privacy 
· Přední a zadní tažná oka 
· Ochrana pod motorem 
· Tažné zařízení pevné 
· Zásuvka v korbě 230 V / 400 W 
· Spínače uvnitř kabiny pro připojení 

příslušenství (navijáku nebo světel)
· Obvodový alarm s prostorovým senzorem
· Systém KeyFree - vstup do vozu a 

startování bez použití klíče
· Nemetalický lak karoserie - bílá Arctic, 

šedá Conquer, oranžová Code

Funkční prvky výbavy

· Automatická dvouzónová klimatizace s 
výdechy pro druhou řadu 

· 12,3" digitální přístrojový panel
· Navigace a systém SYNC 4A, 12" dotykový 

displej, bezdrátové připojení Android Auto 
nebo Apple CarPlay, 10 reproduktorů B&O 

· Příjem DAB, USB a 12V konektory
· Volič automatické převodovky E-Shifter a 

elektronická parkovací brzda 
· Kožený volant s vyhříváním a hlavice řadicí 

páky obšitá kůží
· Elektrické ovládání předních a zadních oken

· Kombinované čalounění sedadel 
kůže/velur/vinyl v černé Ebony s 
prošíváním v oranžové Code

· Přední sedadla vyhřívaná a elektricky 
nastavitelná v 10 směrech

· Přední rohože velurové
· FordPass Connect - vzdálené ovládání 

vozu, online aktualizace (OTA) a funkce 
eCall

· Bezdrátové nabíjení telefonu
· Vyhřívané čelní sklo a stěrače s dešťovým 

senzorem

Jízdní prvky výbavy

· Terrain Management Systém - otočný volič 
7 jízdních režimů 

· e-4WD - přiřaditelný pohon všech kol 
manuálně volený (4L/4H), s možností 
volby stálého pohonu všech kol (4A) 

· Sportovní tlumiče FOX® (aktivní pro
3.0 EcoBoost V6, pasivní pro 2.0 EcoBlue)

· Elektronicky ovládaná mechanická 
uzávěrka diferenciálu přední (pro
3.0 EcoBoost V6) a zadní nápravy 

· Aktivní regulace odpružení, výfuku a 
volantu (pro 3.0 EcoBoost V6)

· Pokročilý aktivní parkovací asistent s plnou 
asistencí (podélně i příčně)

· 360stupňová parkovací kamera a přední 
i zadní parkovací senzory s funkcí brzdění 
při couvání 

· Asistenční systémy - adaptivní tempomat 
s funkcí Stop&Go, Pre-Collision Assist, 
funkce rozpoznávání dopravních značek, 
systém udržování v jízdním pruhu, asistent 
vyhýbacího manévru, systém hlídání 
mrtvého úhlu BLIS (rozšíření pro přívěs), 
varování před projíždějícími vozy při 
couvání, asistent pro křižovatky, systém 
sledování bdělosti řidiče



STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

BEZPEČNOST

A  standardní výbava, — nelze objednat,

S lze objednat jako součást zvýhodněné sady či jiné výbavy

Cena bez DPH / (Cena včetně DPH)

Poznámka Raptor

Airbagy

- čelní a kolenní airbagy řidiče a spolujezdce

- boční airbagy vpředu a stropní airbagy

- možnost deaktivace airbagu spolujezdce

- ISOFIX i-Size ve druhé řadě sedadel
 

A

Elektronický stabilizační systém ESP

- včetně protiblokovacího systému ABS, asistentu pro rozjezd do kopce, funkce stabilizace přívěsu, varování při 

nouzovém brzdění, elektronická automatická uzávěrka zadního diferenciálu (přibrzďuje protáčející se kolo)
 

A

Upozornění na nezapnuté bezpečností pásy A

Asistenční systémy

- Pre-Collision Assist (PCA) - předkolizní asistent snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou nebo jiným vozem

- automatická aktivace brzd po nárazu (snížení pravděpodobnosti dalších střetů)

- funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost

- systém udržování v jízdním pruhu

- asistent vyhýbacího manévru
 

A

Zadní parkovací senzory s funkcí brzdění při couvání A

Přední parkovací senzory A

ZVÝHODNĚNÉ SADY

Poznámka Raptor

SADA TECHNOLOGY ULTIMATE

- 360stupňová kamera s rozděleným obrazem

- adaptivní tempomat (ACC) s inteligentním asistentem rychlosti a funkcí Stop&Go

- systém hlídání mrtvého úhlu s optickou signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLIS)

- rozšířené upozornění při tažení přívěsu

- asistent pro křižovatky s detekcí protijedoucích vozů při pokusu o odbočení vlevo

- varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa (CTA) s aktivním brzděním

- systém sledování bdělosti řidiče

- pokročilý aktivní parkovací asistent s plnou asistencí (podélné a příčné parkování bez nutnosti otáčení volantem 

a obsluhy pedálů)
 

A

SADA POWER ADVANCED

- podložka bezdrátového nabíjení mobilních telefonů

- zásuvka ve 2. řadě a v korbě pro napájení spotřebičů 230 V / 400 W

- spínače ovládané zevnitř kabiny pro připojení příslušenství (navijáku nebo světel)
 

A

AUDIO SYSTÉMY A NAVIGACE

Poznámka Raptor

FordPass Connect

- vestavěný modem LTE/4G

- online vzdálené aktualizace (OTA)

- vzdálené ovládání vozu pomocí aplikace mobilního telefonu (předplatné na 10 let od registrace vozu)

- funkce pokročilější konektivity (bude upřesněno)

- eCall – tlačítko SOS pro automatické i vyžádané nouzové volání
 

A

SADA AUDIO 106

- SYNC 4A s 12" dotykovým displejem, navigací a konverzačním rozpoznáváním hlasu

- bezdrátové připojení Android Auto nebo Apple CarPlay

- 10 prémiových reproduktorů B&O

- příjem DAB (rozhlasové digitální vysílání)
 

A

FUNKČNÍ VÝBAVA

Poznámka Raptor

12,3" digitální přístrojový panel plně konfigurovatelný A

Automatická dvouzónová klimatizace s výdechy pro druhou řadu A

Přídavné nezávislé programovatelné topení dostupné jen pro 2.0 EcoBlue 45 000 / -



FUNKČNÍ VÝBAVA

Poznámka Raptor

Sektorové osvětlení 360 (4 zóny okolo vozu) A

SADA OFF-ROAD SECURITY

- Off-Road asistence řidiče na obrazovce SYNC 4A

- ochrana pod motorem a rozvodovkou včetně krytu palivové nádrže

- elektronicky ovládaná mechanická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy

Poznámka: navíc uzávěrka diferenciálnu přední nápravy pro Raptor 3.0 EcoBoost V6 

A

Trail Control

- asistovaný průjezd terénem předvolenou rychlostí (vozidlo automaticky akceleruje a brzdí) v závisloti na 

zvoleném režimu pohonu (2H/4H/4L/R)

- max. rychlost 32 km/h 2H nebo 4H / 15 km/h 4L / 8 km/h R
 

A

Terrain Management System - otočný volič

- volitelné jízdními režimy - Normální, Sportovní, Kluzký povrch, Bahno/vyjeté koleje, Skály, Baja
 

A

e-4WD - přiřaditelný pohon všech kol manuálně volený (4L/4H), navíc s možností volby stálého pohonu všech kol 

(4A)
A

Volič automatické převodovky e-Shifter A

Elektronická parkovací brzda A

Elektrické ovládání předních oken jedním stiskem A

Elektrické ovládání zadních oken A

Stěrače s dešťovým senzorem včetně akustické fólie čelního skla A

Vyhřívané čelní sklo A

Vyhřívané zadní sklo A

Obvodový alarm s prostorovým senzorem a senzorem náklonu včetně záložní baterie pro napájení klaksonu A

Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče A

Dva sklopné klíče s dálkovým ovládáním centrálního zamykání A

Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva A

INTERIÉR

Poznámka Raptor

Kůže Super Matte

- kombinované čalounění sedadel kůže/velur/vinyl v černé Ebony s oranžovými prvky včetně loga Raptor 

a prošíváním v oranžové Code

- sportovní tvarování Ford Performance

- vyhřívaná přední sedadla

- sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech

- sedadlo spolujezdce elektricky nastavitelné v 10 směrech
 

A

Středová loketní opěrka s dvojitým dnem pro přední sedadla A

Trojlavice v druhé řadě se středovou loketní opěrkou A

Podlahová krytina netkaná A

Přední rohože velurové A

Volant obšitý kůží A

Vyhřívaný volant A

Hlavice řadicí páky obšitá kůží A

Loketní opěrka čalouněná vinylem A

Výplně dveří čalouněné vinylem A

Stropní konzola se schránkou na brýle a lampičkami na čtení A



INTERIÉR

Poznámka Raptor

Čalounění stropu tmavé A

Ambientní interiérové osvětlení A

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním A

Přihrádka před spolujezdcem uzamykatelná A

USB konektor umístěný ve vnitřním zpětném zrcátku A

USB konektor pro první a druhou řadu sedadel A

12V zásuvka pro první a druhou řadu sedadel  A 

NÁKLADOVÝ PROSTOR

Poznámka Raptor

Elektronický zámek korby A

Osvětlení korby A

Elektricky ovládaný rolovací kryt hliníkový ve stříbrném provedení s aerodynamickým ochranným rámem za kabinou
47 000
(56 870)

Vnitřní úchytná oka korby A

Ochranná vana nákladového prostoru včetně 12V zásuvky A

EXTERIÉR

Poznámka Raptor

Raptor exteriérová sada:

- unikátní maska chladiče s nápisem F O R D v saténově černé barvě

- lakované rozšířené lemy blatníků, přední a zadní nárazník v saténově černé barvě

- lakovaná vnější zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě karoserie
 

A

Nemetalický lak karoserie - bilá Arctic, šedá Conquer, oranžová Code (jednotlivé laky vyobrazeny na konci ceníku) 0

Metalický lak karoserie - modrá Lightning, stříbrná Aluminum, šedá Meteor, oranžová Sedona (jednotlivé laky 

vyobrazeny na konci ceníku)

17 000
(20 570)

Mica lak karoserie - černá Shadow (lak vyobrazen na konci ceníku)
17 000

(20 570)

Polepy na kapotě, předním nárazníku, bocích korby a zadním víku nákladového prostoru
19 020
(23 014)

Přední a zadní lapače nečistot A

Boční nástupní schůdek do vozu vlevo a vpravo A

Zadní tmavě tónovaná skla Privacy A

Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zrcátka s osvětlením nástupního prostoru A

Denní svícení A

Automatické přepínání dálkových světel A

Automatické nastavení sklonu světlometů A

Přední dynamické LED Matrix světlomety s LED denním svícením ve tvaru písmene C A

Přední LED mlhové světlomety A

Zadní LED světlomety A



OSTATNÍ

Poznámka Raptor

Sportovní tlumiče odpružení FOX®

Poznámka: aktivní pro 3.0 EcoBoost V6, pasivní pro 2.0 EcoBlue
A

Aktivní regulace odpružení

- volitelné režimy aktivního odpružení - Normální, Sportovní a Off-Road
 

dostupné pouze pro 3.0 EcoBoost V6 A / -

Aktivní regulace výfuku

- volitelné režimy elektricky řízené regulace hlasitosti zvuku výfuku - Tichý, Normální, Sportovní a Baja

- dvojité koncovky výfuku
 

dostupné pouze pro 3.0 EcoBoost V6 A / -

Aktivní regulace volantu

- volitelné režimy řízení - Normální, Sportovní a Komfort
 

dostupné pouze pro 3.0 EcoBoost V6 A / -

„R“ mode tlačítko

- „MY MODE“ preferované nastavení (pracuje nezávisle na jízdních režimech)
 

dostupné pouze pro 3.0 EcoBoost V6 A / -

Anti-Lag System - systém proti prodlevě turbodmychadla (při Baja režimu) dostupné pouze pro 3.0 EcoBoost V6 A / -

Tažné zařízení pevné včetně 13pinové zásuvky A

Přední tažná oka (2x) A

Zadní tažná oka (2x) A

Systém Stop-Start A

Vstřikování AdBlue® - v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní 

intervaly
dostupné pouze pro 2.0 EcoBlue A / -

KOLA

Poznámka Raptor

Kola z lehkých slitin D2YDX 17" x 8.5" - pneumatiky 285/70 R17 All-terrain, 17" hliníkové rezervní kolo A

Zámek rezervního kola
2 000
(2 420)

Monitoring tlaku v pneumatikách A

ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY*

Poznámka Raptor

Prodloužená záruka FORD PROTECT

- 4 roky / 200 000 km
 

dle skutečnosti, která

nastane dříve, vč. zajistění mobility až 

na 5 dní

A

Prodloužená záruka FORD PROTECT

- prodloužení ze 4 na 7 let / 300 000 km
 

dle skutečnosti, která

nastane dříve, vč. zajistění mobility až 

na 5 dní

109 800
(132 858)

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN

- 2 pravidelné servisní prohlídky během 4 let
 

pravidelné servisní

prohlídky předepsané

výrobcem

13 975
(16 910)

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN

- 5 pravidelných servisních prohlídek během 5 let
 

pravidelné servisní

prohlídky předepsané

výrobcem

26 967
(32 630)

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE

- 2 pravidelné servisní prohlídky během 4 let + spotřební díly 3 roky/60 000 km
 

pravidelné servisní

prohlídky předepsané

výrobcem plus spotřební díly

26 917
(32 570)



VÝBĚR Z NABÍDKY PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Obj. kód

Gumové rohože přední a zadní, černé 2587151 cena bude upřesněna

Oddělovací přepážka do zavazadlového prostoru 2615589
12 616

(15 265)

ARB* Střešní stan s žebříkem 2616022
41 639

(50 383)

ARB* Markýza s LED světlem o rozměrech 2 m x 2,5 m 2616029
11 312

(13 688)

* Smluvní podmínky Ford Protect jsou ke stažení na ww.ford.cz v sekci servis/záruky nebo jsou k dispozici u autorizovaných prodejců Ford.
** Uvedené ceny jsou doporučené prodejní a nezahrnují montáž. Více informací o kompletní nabídce příslušenství najdete na www.prislusenstvi-ford.cz. Příslušenství není součástí vozu do 
výroby. Pro konkrétní nabídku příslušenství se obraťte na svého autorizovaného prodejce vozů Ford.

BARVY KAROSERIE

Bílá Arctic Šedá Conquer Oranžová Code Modrá Lighting
nemetalická nemetalická nemetalická metalická

Stříbrná Aluminium Šedá Meteor Oranžová Sedona Černá Shadow
metalická metalická metalická speciální mica



TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY

Vnější rozměry [mm]

Celková délka 5 381

Celková šířka (vnější zrcátka vyklopená / sklopená) 2 208 / 2 028

Celková výška (s / bez antény) 2 059 / 1 922

Přední / zadní převis karoserie 865 / 1 225

Rozvor 3 270

Rozchod - předních / zadních kol 1 710 / 1 710

Nájezdový úhel - přední / přechodový / zadní (bez tažného) [°] 31 / 24 / 27

Boční náklon [°] 30

Světlá výška (zadní náprava nenaloženo) 233

Průměr otáčení [m] 13

Brodivost 850

Vnitřní rozměry [mm]

Přední / zadní sedadla

Prostor v oblasti hlavy 1 022 / 982

Maximální prostor pro nohy 1 059 / 877

Šířka v oblasti ramen 1 450 / 1 440

Korba rozměry [mm]

Výška 529

Výška podlahy od země pro nakládání (nenaloženo) 860

Délka - u podlahy 1 544

Šířka - mezi podběhy (bez vany) / za vchodem do korby 1 224 / 1 584

Palivová nádrž [l]

Objem palivové nádrže 80

TECHNICKÉ ÚDAJE MOTORU

Motor Emisní norma
Zdvihový objem 

[cm³]
Počet válců Maximální výkon Ø

Maximální točivý 

moment Ø

2.0 EcoBlue Bi-Turbo (210 k) Euro 6.2 1 996 4 154 kW (210 k) 

při 3750 min⁻¹

500 Nm 

při 1750 min⁻¹

3.0 EcoBoost V6 Twin-Turbo (292 k) Euro 6.2 2 956 6
215 kW (292 k) 

při 5500 min⁻¹

491 Nm 

při 2300 min⁻¹

[Ø] Testováno dle ISO 1585. Všechny výše uvedené hodnoty jsou finální homologační údaje.



SPOTŘEBA PALIVA, VÝKONNOST A EMISE

Provedení Double Cab
Emise CO₂ 

(g/km) *

Kombinovaná

spotřeba

paliva

(l/100km) *

Max. rychlost 

(km/h)

0-100 km/h 

(s)

Hmotnostní parametry ** (kg)

Minimální 

provozní / 

pohotovost

ní 

hmotnost 

vozidla

Nosnost / 

užitečná 

hmotnost 

vozidla

Max. 

přípustná 

hmotnost 

vozidla

Max. 

přípustná 

hmotnost 

soupravy

Max. 

hmotnost 

brzděného 

přívěsu

Raptor, 2.0 EcoBlue Bi-Turbo (210 k), 10st. 

automatická
278 10,5 180 10,5 2 527 623 3 150 5 410 2 500

Raptor, 3.0 EcoBoost V6 Twin-Turbo (292 k), 

10st. automatická
315 13,8 180 7,9 2 478 652 3 130 5 370 2 500

[*] Údaje o emisích CO2 v g/km a o spotřebě paliva byly získány pomocí metodiky tzv. celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP) zavedené nařízením 
(ES) č. 715/2007 a nařízením Komise (EU) 2017/1151 ve znění pozdějších předpisů. WLTP představuje novou reálnější metodiku testování hodnot spotřeby paliva a emisí CO2.

Pro testovací postupy a cykly však platí, že zjištěné hodnoty spotřeby a emisí se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty umožňující 
srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. Výbava na přání nebo výbava z příslušenství může mít vliv na zvýšení hodnot emisí a spotřeby paliva vozidla. Konkrétní spotřebu paliva 
a výši emisí u CO2 konkrétního vozu navíc neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také jízdní styl a další netechnické faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový 
jízdní výkon a údržba vozu.

Pro bližší informace o spotřebě a emisích se obraťte na autorizovaného prodejce vozů Ford nebo na www.ford.cz.
[**] Minimální provozní hmotnost zahrnuje základní výbavu vozu, provozní náplně a palivovou nádrž naplněnou z 90 % a 75 kg hmotnosti řidiče. Maximální hmotnost přívěsu je hodnota, 
kterou se lze rozjet se při 12% stoupání na úrovni hladiny moře. Při tažení přívěsu se u všech modelů sníží výkon a zvýší spotřeba paliva. Svislé zatížení na kouli tažného zařízení je 
maximálně 210 kg. Zatížení střechy 80 kg při jízdě / 350 kg při parkování. Zatížení vyklopených dveří korby je maximálně 150 kg.

Výše uvedené hodnoty emisí a spotřeby jsou předpokládané údaje, které se mohou zpřesňovat po dokončení finální homologace. 

Infolinka: 800 FORD CZ (800 3673 29) infocz@ford.com www.ford.cz www.fordcredit.cz

tel:+420800367329
mailto:infocz@ford.com
https://www.ford.cz
https://www.fordcredit.cz

